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2019 קול קורא

←←←
אנחנו פועלים לקיים את תחרות אופיר 2020 במתכונת הרגילה )הקרנות אקדמיה, 

הקרנות מפיקים וסטרימינג( בהתאם להנחיות. עם זאת, לאור המצב המשתנה בארץ 
ובעולם, נשמור על גמישות ונעדכן במידת הצורך את תנאי התחרות, את לוחות 

הזמנים והקריטריונים. 

←←←
לעדכונכם, חלו שינויים בתקנון התחרות: 

בסבב ההצבעה הראשון של התחרות )סבב א׳( רשאי כל חבר/ה בעל זכות הצבעה   —1
שעמד בקריטריונים להצביע עבור עד 3 מועמדים בכל אחת מקטגוריות הפרס.

זכות הצבעה בתחרות תינתן לחברי אקדמיה בתוקף )לפי תקנון העמותה( שצפו   —2
בחמישה סרטים לפחות בכל אחת מ־4 קטגוריות הפרס. לדוגמה: ההצבעה 

בקטגוריה ״תיעודי מעל 60 דקות״ תתאפשר רק לאחר שחבר/ת האקדמיה צפו 
ב־5 סרטים המועמדים בקטגוריה זו.

אנא קראו את התקנון המלא כאן  —3

←←←
לראשונה! הנחה לחברי אקדמיה בהרשמה לתחרות אופיר!

 20% הנחה בהרשמה לקטגוריה עלילתי ארוך: המפיק/ה + 2 מועמדים/ות 
הם חברי אקדמיה בתוקף לשנת 2020 

 20% הנחה בהרשמה לקטגוריות התיעודיות: המפיק/ה + בימוי / צילום / עריכה 
הם חברי אקדמיה בתוקף לשנת 2020

←←←
ההרשמה בכל המסלולים מסתיימת ב־9 ביוני בשעה 16:00

סרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא העומדים בתנאי תקנון התחרות /   —
לטופס הרשמה לסרט עלילתי ארוך

סרטים עלילתיים קצרים עד 40 דקות העומדים בתנאי תקנון התחרות /   —
לטופס הרשמה לסרט עלילתי קצר

סרטים תיעודיים עד 60 דקות ומעל 60 דקות העומדים בתנאי   —
תקנון התחרות / לטופס הרשמה לסרט תיעודי עד 60 דק׳ / 

לטופס הרשמה לסרט תיעודי מעל 60 דק׳

←←←
לשאלות ולביצוע התשלום לאחר מילוי טפסי הרשמה אנא פנו למעיין

office@israelfilmacademy.co.il / 1 03-6024355 שלוחה
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תחרות אופיר 
2020 ←קול קורא
אנו נרגשים לפתוח את ההרשמה לתחרות פרסי אופיר לשנת 2020

בקטגוריות סרטים עלילתיים באורך מלא, סרטים עלילתיים קצרים 
וסרטים תיעודיים 
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